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Delft, 7 januari 2010
Als eerste wil ik u namens onze Stichting Delft-Kfar Saba allemaal vrede en gezondheid toewensen. We hebben een bijzonder jaar achter de rug. In bijgaand jaarverslag (bijlage 1)
vindt u de verslaglegging terug.
Wij willen u nog iets vragen
Jaarlijks ontvangt onze Stichting een subsidiebedrag van de Gemeente Delft, maar activiteiten kosten geld. Het afgelopen jaar was ons jubileumjaar en zoals u uit bijgaand financieel
verslag kunt lezen, hebben we dit kunnen betalen vanuit subsidie en donaties. Onze dank
gaat uit naar iedereen, die ons financieel gesteund heeft.
Graag willen we onze activiteiten voortzetten en we willen u vragen ons daarbij te steunen.
U kunt uw bijdrage storten op gironummer 42 55 938 t.n.v. de penningmeester van de Stichting Delft-Kfar Saba.
Ada Bres heeft haar bestuurslidmaatschap in augustus 2009 beëindigd en Niesje Schagen zal
haar bestuurslidmaatschap beëindigen in 2010. Victoria Schreuder-Dobrescu is een nieuwkomer in ons bestuur. In het jaarverslag laten we u weten, dat thema avonden in ontwikkeling zijn. Victoria gaat deze kar in ons bestuur trekken. Heeft u een idee voor een thema
avond, dan horen we dit graag van u.
Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers, die ons willen helpen. Na 40 jaar is ons archief behoorlijk groot geworden en er is een mogelijkheid om dit over te brengen naar het Gemeente
archief, maar daar zijn nogal wat voorbereidingen voor nodig om dit te doen. Heeft u interesse in een bestuursfunctie/secretariaat, neem dan contact op met Judi Klok-Levit, voorzitter, telefoonnummer 015-2610769, e-mail: jukaklok@ziggo.nl.
Om kosten te besparen sturen we onze Nieuwsbrieven zoveel mogelijk per e-mail. Degenen
die geen e-mail hebben, krijgen de Nieuwsbrief thuisgestuurd. Is uw e-mail bij ons nog niet
bekend, dan hierbij het verzoek om dit aan ons door te geven. U kunt uw post toesturen
aan: Secretariaat Stichting Delft-Kfar Saba, Watersnipstraat 42, 2623 LS Delft.
Namens het bestuur van de Stichting Delft-Kfar Saba
Met vriendelijke groeten en tot horen/ziens
Shalom/lehitraot
Judi Klok-Levit, voorzitter
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